Lisa 1. Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse omavalitsuste jäätmekava 2009-2015 tegevuskava täitmine
IDA-EESTI JÄÄTMEHOOLDUSKESKUSE OMAVALITSUSTE JÄÄTMEKAVA 2009-2015 TEGEVUSKAVA
Nr
Tegevuse nimetused
Märkused

Täitmine

1. Jäätmehoolduse korraldamise pikaajaline planeerimine
1.1.

Jäätmekäitlusalast infot sisaldavate voldikute väljaandmine nii
eesti kui vene keeles.

1.2.

Jäätmealase info jagamine omavalitsuste ajalehtede kaudu ja
kohaliku kogukonna vahendusel

1.3.

Kõigi omavalitsuste ja MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse
veebilehtedel tehakse ajakohane jäätmekäitlust puudutav info
(kogumispunktide asukohad, sorteerimisjuhised ja asjakohased
õigusaktid) pidevalt kättesaadavaks.

1.4.

Mänguliste keskkonnateadlikkust edendavate projektide
läbiviimine koolides ja lasteaedades.

1.5.

Õpetajate koolitamine enne lasteaedades ja koolides läbi
viidavaid projekte.

1.6.

2010.a infovoldik sorteerimise ja äraandmise
võimalust kohta; 2010.a. koolid ja lasteaiad said
jäätmevihiku; 2011.a. koolidele jäätmealased plakatid;
2014.a lasteaedadele ja lasteaed-algkoolidele jäätmete
sorteerimine. Veebilehtedel uuendatakse infot ja
teavitatakse valla- ja linnalehtede kaudu. Õpetajate
koolitus viidi läbi koostöös Jõgevamaa Omavalitsuste
Liiduga (projekt).

Täidetud

Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse liikmete jäätmekava täitmisest
koostatakse kord aastas kirjalik ülevaade. Vajadusel tehakse
jäätmekavasse muudatusi

Muudatusi ei tehtud, üldevaated kord aastas
üldkoosolekul

Täidetud

1.7.

Kõikide omavalitsuste jäätmehooldust reguleerivad õigusaktid
vaadatakse üle ning uuendatakse, juhul kui oluline asjakohane
seadus või määrus peaks muutuma/jõustuma.

2011.a muudeti jäätmehoolduseeskirja ja korraldatud
jäätmeveo tingimuste määrust.

Täidetud

1.8.

Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse liikmete jäätmehoolduseeskirjad
2011.a. uued jäätmehoolduseeskirjad, v.a uued liikmed
vaadatakse üle ja ühtlustakse. Muudatused kooskõlastatakse
Tabivere vald ja Kallaste linn
jäätmehoolduskeskusega.

Täidetud

1.9.

Korraldatud jäätmeveo konkursi korraldamine

Täidetud

01.10.2011.30.09.2016.a. korraldatud jäätmeveo
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Korraldatud jäätmevedu puudutavad õigusaktid vaadatakse üle
1.10. enne uue korraldatud jäätmeveo konkursi korraldamist.

konkurss, v.a Tabivere vald, kes liige alates
01.03.2015 ja Kallaste linn, kel elanikke on vähem kui
1500.

Korraldatud jäätmeveost vabastatute kaardistamine ja vajadusel
jäätmeveo piirkonna muutmine.

2011.a. uue korraldatud jäätmeveo konkursiga seoses
vaatasid kõik osalevad omavalitsused piirkonna läbi ja
tegid vastavad muudatused

Täidetud

Hajaasustused, kes ei ole haaratud korraldatud
jäätmeveo piirkonda, saavad ise soovi avaldada ja
vedaja pakub teenust sama hinnaga, mis korraldatud
jäätmeveo piirkonnas.

Täidetud

Vähemalt kord aastas töökoosolekud jäätmevedajaga korraldatud
jäätmeveoga seotud küsimuste lahendamiseks.

Tekkinud probleemid lahendatakse jooksvalt.

Täidetud

Omavalitsuste jäätmealase koostöö jätkamine läbi Ida-Eesti
Jäätmehoolduskeskuse ning Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse
koostöövõrgustiku laiendamine.

2009-2015.a liitus meiega Tabivere vald (01.03.2015)
ning Kallaste linn, kes vahepeal tegevusetuse tõttu
välja hääletati, kuid avaldas soovi uuesti liitumiseks ja
on liige alates 01.01 2013.a.

Täidetud

2010.a. valmis nõrgveepuhasti ja kolmas uus
ladestusala. 2011-2012.a paigaldati prügilasse
prügilagaasi kogumistorud ning ehitati gaasikogumispõletusjaam.

Täidetud

1.11.

Sobivate korraldatud jäätmeveo pakettide pakkumine
1.12.
hajaasutuses elavatele jäätmevaldajatele ja suvilaomanikele.

1.13.

1.14.
2. Jäätmehoolduse infrastruktuuri arendamine ja haldamine
2.1.

Torma prügila nõrgveepuhastusüsteemi täiendamine.

2.2.

Torma prügila gaasikogumissüsteemi rajamine.

2.3.

Torma prügila III ladestusala rajamine.

Torma prügila laiendamine
2.4.

Torma prügila territooriumil on võimalik arendada
kompostimist ning sorteeritud jäätmete kogumist

Lisa 1. Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse omavalitsuste jäätmekava 2009-2015 tegevuskava täitmine

2.5.

Kompostimisvõimalusega jäätmejaama rajamine Vara valda.
Kompostimisvõimalusega jäätmejaama rajamine Pala valda.

2010.a. suvel valmis kompostimisvõimalusega plats
Vara vallas. Pala vallal puuduvad vahendid.

osaliselt
täidetud

Haljastusjäätmed suunatakse kompostimisele.

osaliselt
täidetud

Kuna SA KIK ei toetanud kompostrite soetamist, jäi
kampaania ära

Täitmata

Korterelamupiirkondadesse ja küladesse ei ole ehitatud
jäätmemaju. Pakendikonteinerite hulk on piirkonniti
erinevad.

Täitmata

Väikeses koguses ehitusjäätmete (remondijäätmete) tasuline
vastuvõtmine valvega jäätmejaamades või
2.12. jäätmekogumispunktides.

Elanikel on võimalus väikeses koguses ehitusjäätmeid
mugavalt üle anda. Tasuta.

Täidetud

2.13. Iga-aastaste ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamine

2009-2014.a. sügis toimus 7 ohtlike jäätmete
kogumisringi, kokku korjati 46 198,96 kg ohtlikke
jäätmeid. Ohtlike jäätmete kogumisring toimub ka
2015.a. kevadel, mis lõpeb 2015.a juunikuus.

Täidetud

Olemasolevate ohtlike jäätmete üleandmisvõimaluste säilitamine
2.14. ja vajadusel täiendamine

säilitatud on kõik ohtlike jäätmete kogumiskohad

Täidetud

Torma prügilat omanik OÜ Amestop.
Jäätmekogumispunkte haldab omavalitsus, millel
kogumispunkt asub. Pala valda ei ole
kompostimisfunktsiooniga jäätmejaama ehitatud.

Osaliselt
täidetud

2.6.

2.7.
2.8.

Koostöö Jõgeva linnaga jäätmete kompostimiseks rajataval
kompostimisplatsil.
Haljastusjäätmete kogumine jäätmekogumispunktide juures
kevadel ja sügisel.

Kampaania korraldamine kompostrite soetamiseks eramute,
2.9. korrusmajade ja avalike hoonete juurde (koolid, lasteaiad).
2.10. Pakendikonteinerite võrgustiku täiendamine.
Jäätmemajade paigaldamine suurematesse
2.11. korterelamupiirkondadesse ja küladesse.

2.15. Torma prügila haldamine.
2.16. Paberi- ja pakendi kogumisvõrgustiku haldamine.
2.17. Jäätmekogumispunktide haldamine.
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2.18. Pala kompostimisfunktsiooniga jäätmejaama haldamine.
2.19. Vara kompostimisfunktsiooniga jäätmejaama haldamine.

2010.a. juuni valmis ja haldamisega tegeleb Vara vald.

3. Vanad reostuskollete likvideerimine
Reostuskollete likvideerimine ja jäätmete nõuetekohane
Jääkreostuskolded on likvideeritud.
3.1. käitlemine.
4. Seire- ja järelvalvesüsteemi tõhustamine ning vajalike metoodikate väljatöötamine
4.1.

Täidetud

Osaliselt
täidetud

küsitluse põhjal ei näinud liikmed vajadust, põhjused:
Ida-Eesti omavalitsustes ühise järelevalveametliku tööle võtmine. piirkond suur, piirkonniti funktsioonid erinevad,
vahendid puuduvad jne.

Täitmata

2014.a sügisest on 6 liikmel (Mustvee linn, Jõgeva,
Torma, Saare, Vara ja Alatskivi vald) ühtne
jäätmevaldajate register KOVGIS EVALD
jäätmemoodul. Teised liikmed jätkavad olemasolevate
registritega, v.a. Kallaste linn ja Tabivere vald, kel
puudub korraldatud jäätmevedu.

osaliselt
täidetud

Ehitusjäätmete käitlus toimub nõuetekohaselt

Täitmata

4.2.

Jäätmevaldajate registri pidamise põhimõtete ühtlustamine ja
infovahetuse parandamine omavalitsuste ja jäätmevedaja vahel.
Vajadusel koolituste läbiviimine.

4.3.

Jäätmevaldajate registri ühtlustamine (ühise programmi
kasutuselevõtmine).

4.4.

Jäätmeõiendi vormi väljatöötamine ja lisamine ehituloa taotluse
juurde.

